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Aos trabalhadores da DECORALITA:

É Greve já!
Companheiros(as),
Nossa paciência já esgotou. É hora de organizar a 

Greve na Decoralita. Há um mês que os trabalhadores 
da Decoralita, juntamente com o Marreta, vêm se or-
ganizando e exigindo um reajuste salarial e melhores 
condições de trabalho, mas os patrões, durante todo esse 
tempo, vêem agindo com hipocrisia e ignorando a nossa 
luta. Chega de esperar.

Trabalhamos o ano inteiro dando enormes lucros aos 
patrões e quando exigimos nossos direitos não nos dão 
ouvidos. Pelo contrário, mandam espiões para nossa 
reunião, intimidam os trabalhadores, demitem por justa 
causa e fazem de tudo para nos desorganizar. Pois é hora 
de vermos o que vão fazer quando toda a produção da 
Decoralita parar. É importante nesse momento entender-
mos que o único caminho para arrancar nossos direitos 
é a Greve. Ela é o nosso instrumento principal de luta. 
Quando paramos é que provamos aos patrões que não 
precisamos deles. Eles é que precisam de nós.

Na última segunda-feira, dia 6 de setembro, os safa-
dos dos patrões da Decoralita, desesperados e com medo 
da nossa greve, demitiram por justa causa o trabalhador 
Egmar Pereira, que trabalha na produção e também é 
membro da CIPA. Esse absurdo é prova de que nossa 
mobilização está grande. Os advogados do Marreta já 
estão tomando as devidas providências judiciais para 
reintegrar imediatamente o operário Egmar. Os patrões 
alegaram que ele estava ‘convocando os trabalhadores 
para aderirem à greve, causando prejuízos à empresa na 
sua produção e na qualidade de seus produtos’. Desde 
quando é crime convocar uma greve? Pois esses chefi-

nhos de meia tigela não perdem por esperar. A Greve vai 
parar TODA a Decoralita, e o Egmar vai ser reintegrado 
por bem ou por mal.

O Sindicato já entregou para a empresa, no dia 8 de 
setembro, o aviso de greve. Todos os procedimentos le-
gais já foram tomados. Nossa Greve é justa e é amparada 
pela lei 7.783. Temos que ter firmeza e não cairmos em 
nenhuma tentativa de coerção, seja pelos puxa-sacos dos 
patrões, pela polícia ou por qualquer um que queira pre-
judicar a nossa luta.

Participem da Greve  
Geral da Decoralita!

Seguem os principais pontos da nossa 
pauta de reivindicações:

- Piso salarial mínimo de R$850,00.
- Todas horas-extras de 150%.
- Adicional de insalubridade de 40%.
- Reintegração imediata do Companheiro Egmar e 
qualquer outro que seja demitido por causa da greve.




